
 Sv. maše v januarju 
 
4. NEDELJA MED LETOM, 29.1, 
Nedelja Svetega pisma,  
Valerij, škof; 
9.30 za hčerko Majo z družino  
 
 
ČETRTEK, 2.2.,  
Jezusovo darovanje v templju, 
Svečnica; 
19.00 + Jože Kaučič 
 
PETEK, 3.2.,  
Blaž, škof in mučenec;  
19.00 + župljani in dobrotniki  
           naše župnije 
 
SOBOTA, 4.2.,  
Gilbert, redovni ustanovitelj; 
19.00 + Anton Bratkovič (5.obl.) 
 
NEDELJA, 5.2., 
Agata, devica in mučenka; 
9.30 + Jože Kaučič; 
        + mama Amalija Rantuša 
 

Molitev tedna  
 
GOSPOD ZMAGE 
 
Ko se vse v naših človeških načrtih, 
v naših zemeljskih oporah zdrobi; 
ko od najlepših sanj 
ostanejo le razočaranja; 
ko naši največji napori 
in naša najbolj trdna volja 
ne dosežejo postavljenega cilja; 
ko iskrena in vroča ljubezen 
ničesar ne doseže 
in je pred nami neuspeh, 
krut in žalosten, 

in uniči naše najlepše upanje: 
ostajaš ti, Gospod, 
neuničljiv in močan, 
prijatelj, ki zmore vse. 
Tvoj načrt ostane nedotaknjen, 
nič ne more preprečiti, 
da se ne bi izpolnila tvoja volja. 
Tvoje sanje so lepše kot naše 
in ti jih uresničiš. 
Neuspehe spreminjaš v večje 
zmagoslavje, 
nikoli nisi premagan. 
Ti, ki iz čistega niča 
prikličeš bivanje in življenje, 
vzemi našo nemoč 
v svoje stvariteljske roke, 
vzemi jo z neskončno ljubeznijo, 
in daj, da bo rodila sad, tvoje delo, 
boljše od vseh naših želja. 
V tebi se naše upanje rešuje poloma, 
v tebi se popolnoma udejanji. Amen. 
 

                    IGNACIO LARRAÑAGA 
 

Izdajatelj 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški Dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Božja beseda 
 

»Vem kdo si: Sveti, od Boga!«  
          (Mr 1,24) 

 

Beseda o Božji besedi 
 

Eno prvih Jezusovih dejanj takoj po 
krstu v Jordanu je izganjanje nečistega 
duha iz človeka v shodnici v 
Kafarnaumu. V današnjem evangeliju 
beremo:»V njihovi shodnici pa je bil 
prav tedaj človek z nečistim duhom in 
je zavpil: 'Kaj imamo s teboj, Jezus 
Nazarečan? Si nas prišel pokončat? 
Vem, kdo si: Sveti, Božji.' Jezus pa mu 
je zapovedal: 'Umolkni in pojdi iz 
njega!' Nečisti duh ga je stresel, zavpil 
z močnim glasom in šel iz njega.« 
V evangeliju po Marku ta dogodek 
predstavlja neke vrste začetek 
Jezusovega mesijanskega delovanja. 
Množica, pod vtisom, komentira: »Kaj 
je to? Nov nauk z oblastjo! Celo 
nečistim duhovom ukazuje in so mu 
pokorni.« Kaj si misliti o tem in tolikih 
drugih podobnih dogodkih, ki jih 
najdemo v evangelijih? In še bolj 
temeljno vprašanje: ali še obstajajo 
»nečisti duhovi«? Ali hudobni duh 
obstaja? Uvodoma povejmo nekaj 
besed o tem, kako današnji človek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verjame v hudobnega duha. Glede tega 
moramo dobro ločiti dve ravni: raven 
ljudskega verovanja in intelektualno 
raven (literatura, filozofija in teologija). 
Na ljudski ravni ali na ravni šeg se 
današnji položaj ne razlikuje kaj dosti od 
srednjeveškega ali od časov med 14. in 
16. stoletjem, ki so tradicionalno znani 
zaradi pomena, ki so ga dajali pojavom, 
povezanim s hudobnim duhom. 
Lahko bi rekli: kolikor bolj skušamo 
hudobnega duha izgnati skozi vrata, 
toliko bolj se vrača skozi okno; kolikor 
bolj ga izključujemo iz vere, toliko bolj 
se vsiljuje v vraževerju, ki ga danes 
srečujemo na vsakem koraku. Še preden 
je Jezus tistega dne v shodnici v 
Kafarnaumu karkoli rekel, se je nečisti 
duh čutil razkrinkanega in prisiljenega, 
da je prišel na plan. Nečisti duh »ni 
prenesel« Jezusove »svetosti« in je zato 
začel vpiti: »Vem, kdo si: Sveti, Božji!« 
Kristjan, ki živi v milosti in je tempelj 
Svetega Duha, ima v sebi nekaj te 
Jezusove svetosti in prav ta je opravlja v 
okolju, v katerem živi, tih in učinkovit 
eksorcizem. To se udejanja predvsem v 
evharistiji. »Kristjan, ki prihaja od 
evharistične mize,« pravi sv. Janez 
Zlatousti, »je podoben levu, ki bruha iz 
svojih ust ogenj; njegovega pogleda 
hudobni duh ne more prenesti.« 

R. Cantalamessa 

 

Leto XII., 
štev. 116, 
3. nedelja  
med letom; 
22.1.2012  

 

 

Nedelja Svetega pisma 

 Leto XII., 
 štev. 117, 
4. nedelja 
med letom; 

 29.1.2012 



ZA OTROKE IN MLADE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIDETI SAMO SLABO 
 
Nekega dne je hudič čutil še posebno 
zadovoljstvo. Uspelo mu je narediti 
tako ogledalo, ki je imelo nenavadno 
lastnost: močno je spačilo vsako 
stvar, ki se je zrcalila v njem. Še 
tako lep obraz je postal neznansko 
grd. Čudovito pokrajino je spremenil 
v eno samo ovenelo listje. Ko se je 
kdo, ki je v sebi nosil plemenito 
misel, nasmejal in pogledal v 
ogledalo, je hudič videl le spačene 
poteze nezadovoljnega obraza. 
Hudič je bil s svojo iznajdbo 
zadovoljen in s tem nenavadnim 
ogledalom je potoval po svetu. V 
glavo mu je šinila nenavadna misel. 
Ogledalo bo ponesel do nebes in se z 
njim pozabaval na račun angelov in 
celo Boga. Bolj kot se je hudoba 
bližala nebesom, bolj se je smejala. 
Tako se je smejala, da mu je 
ogledalo ušlo iz rok in padlo na 
zemljo ter se razbilo na tisoče 
koščkov in se razletelo po vsem 
svetu. To pa je povzročilo še več 
težav. Vedno ko tak košček ogledala 
pride v človeško oko, človek vidi le 

slabe stvari in slabe strani v ljudeh 
ter v stvareh okrog sebe. 
H. C. Andersen, ki je napisal to 
pripoved, zatrjuje, da videti povsod 
le slabe strani ni naravno, ampak 
prihaja od hudiča. 
 
HVALA BOGU ZA TEŽAVE 
 
Eden največjih oblikovalcev neke 
vplivne in razširjene revije je bil 
barvno slep. V službo je vzel človeka, 
da mu je mešal barve in mu povedal, 
katera je rdeča, modra, rumena ... 
Pa vendarle je mož znan kot odličen 
oblikovalec! 
Ljudje, ki se na svojem področju zelo 
izkažejo, zelo pogosto to storijo prav 
zato, ker so premagali težave, s 
katerimi so se srečevali v življenju. 
Demosten je jecljal. V usta si je dal 
kamenčke proda in hodil po obali, ko 
so na morju divjali bučni valovi ter 
na glas govoril. Kljub veliki govorni 
napaki je postal najbolj znan 
govornik stare Grčije. 
Angleži imajo admirala Nelsona za 
največjega pomorščaka in 
vojskovodjo. In vendar ni nikoli 
premagal morske bolezni, ki se ga je 
polotila, ko je prvič šel na ladjo, in 
ga ni popustila, kadarkoli je plul. 
Giuseppe Verdi je najplodovitejši 
operni skladatelj. A ko se je hotel 
vpisati na konservatorij, ni naredil 
sprejemnega izpita, tudi njegovo 
prvo opero so zavrnili na razpisu. 
Ali je kateri skladatelj napisal boljše 
simfonije kot Beethoven? Ta mojster 
melodij je bil zadnja desetletja 
svojega življenja gluh in nekaterih 
svojih mojstrovin ni nikoli slišal. 
 

Zakaj je danes Nedelja 
Svetega pisma? 
 
23. nedelja Svetega pisma letos poteka 
pod naslovom »Nova evangelizacija 
Dvignite svoje glave:  
glejte, vaše odrešenje se približuje!«  
 
V letošnjem letu si v Cerkvi na 
Slovenskem prizadevamo, da bi prišli 
do močnejše osebne vere, do osebnega 
srečanja s Kristusom kot Odrešenikom, 
kar bi se naj odražalo v medsebojni 
krščanski ljubezni. Zato sestavljavci 
delovnega osnutka Pastoralnega načrta 
na prvem mestu imenujejo Sveto pismo 
– temelj vsega oznanjevanja in 
pastoralnega delovanja Cerkve. Med 
prednostne naloge pri oznanjevanju pa 
na prvo mesto postavljajo sledeče: 
Skrbno se bomo zavzeli za poučevanje 
v veri in pričevanje o Božji ljubezni, ki 
se nam je razodela v Jezusu Kristusu, 
ter za prebujanje osebnega odgovora 
nanjo (kerigma in mistagogija). Cilj 
vsega delovanja je osebna pripadnost 
Jezusu Odrešeniku in upodobitev po 
njem v vsakdanjem življenju in v 
poslanstvu v Cerkvi. Tako se v redni 
kot novi evangelizaciji Sveto pismo 
izkazuje kot naša prva referenca. V 
njem Cerkev spoznava samo sebe v 
svojem zakramentalnem bistvu kakor 
tudi v hierarhični sestavi in poslanstvu. 
Pri tem prepoznavanju in delovanju 
imajo neprecenljivo vlogo mala 
občestva. V njih bodo ljudje z nemirno 
in obremenjeno intimo ter moralno 
bolečino našli varen prostor za izpoved 
in dobrohotno pomoč. Takšno malo 
občestvo je poleg drugih obstoječih 
skupin tudi biblična skupina. Hvala 
Bogu, v Cerkvi na Slovenskem se pri 
prebiranju Božje besede in iskanju 

njenega navdiha zbira približno dvesto 
bibličnih skupin.  
 

Naša oznanila 
 

� Pred nami je prvi četrtek, petek, 
sobota in nedelja v mesecu, ko bomo 
molili posebej za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov, se 
posvetili Jezusovemu in Marijinemu 
srcu. V nedeljo pa se vam zahvalimo 
za vaše darove, ki so na prvo nedeljo 
v mesecu februarju še posebej 
namenjeni za gradnjo naše nove 
cerkve. Gospod župnik bo nam prvi 
petek kakor običajno obiskal bolnike 
in ostarele po domovih. 
 
� V četrtek je praznik Jezusovega 
darovanja v templju ali Svečnica. To 
je tudi konec božičnega časa. Tudi 
letos nas bodo obiskali koledniki – 
otroci in nam prinašali božji 
blagoslov in sicer v soboto, skozi ves 
dan. Prijazno jim odprimo vrata in 
naša srca.  
  
� V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje razmišljali in 
pogovarjali se bomo o evangeliju 
prihodnje 5. nedelje med letom: Mr 
1,29-39. Dobrodošli! 
 
 
� Pred nami je nadaljevanje del v 
naši novi cerkvi. Nabirka pretekle 
nedelje je bila: 260 EUR; Del na novi 
cerkvi nismo in ne bomo ustavili 
tudi pozimi, zato nam pomagajte 
tudi naprej! Bog vam povrni, 
iskreno vas prosimo za pomoč! 
 


